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1. PENDAHULUAN 

 Penjualan adalah aktivitas yang paling penting dan merupakan tujuan 

utama perusahaan yang dikelola dengan serius karena didalam kegiatan penjualan 

terkadang suatu harga dari barang yang dijual dan aktivitas penjualan merupakan 

jaminan hidup suatu perusahaan. Pada umumnya tujuan didirikannya suatu 

perusahaan adalah bermotif mencari keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai 

dan tidak terjadi hambatan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan maka 

aktivitas penjualan harus diperhatikan dan perlunya sistem penjualan yang apik. 

 Kegiatan penjualan tidak selalu dengan tunai, tetapi adakalanya dilakukan 

dengan cara kredit. Sebagai salah satu sumber pendapatan, penjualan kredit 

menempati posisi yang lebih besar dibandingkan penjualan tunai. Hal seperti ini 

disebabkan karena pelanggan lebih suka untuk melakukan transaksi secara kredit. 

Sedangkan dari pihak penjual, penjualan tunai merupakan cara yang lebih baik 

karena perusahaan akan terhindar dari resiko ketidaktertagihan piutang. 

Sedangkan penjualan kredit akan menimbulkan piutang usaha dan dari pelunasan 

tersebut akan menimbulkan penerimaan kas atau bank. Tujuan dari suatu 

perusahaan adalah untuk memperoleh laba dari kegiatan menjual produknya yang 

nantinya laba tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan investasi 

serta kelangsungan usaha. Kegiatan penjualan ini kemudian dianalisa bagaimana 

cara pengendaliannya agar berlangsung aman dan terkontrol dengan baik sehingga 

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kemungkinan-kemungkinan yang 

terjadi untuk melakukan kecurangan maupun penggelapan yang mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan, karena kerugian-kerugian tersebut akan membahayakan 

bagi kelangsungan perusahaan. 

 PT Tripilar Beton Mas merupakan perusahaan manufaktur yang 

menghasilkan produk asbes. Dimana produk asbes di Jawa Tengah persaingannya 

sangat tinggi, sehingga perusahaan sangat memperhatikan produksi dan prosedur 

penjualannya agar berjalan dengan lancar. Oleh sebab itulah dalam prosedur 

penjualannya dibutuhkan pengawasan dan pengendalian yang baik. Prosedur 

penjualan seringkali diabaikan karena begitu banyaknya aktivitas dan kegiatan 

atau transaksi yang terjadi dalam perusahaan setiap harinya. PT. Tripilar Beton 
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Mas sudah menjalankan prosedur penjualan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan yaitu 

pencatatan pesanan barang yang masih dilakukan secara manual dan belum 

terkomputerisasi yang mengakibatkan beberapa kali terjadi kehilangan bukti 

pencatatan pesanan barang tersebut. Kelalaian dapat terjadi dalam perusahaan dan 

untuk mencegah kemungkinan buruk itu terjadi, maka diperlukan sistem 

pengendalian intern atas semua aktivitas penjualan yang terjadi. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengendalian intern 

terutama mengenai prosedur penjualan di PT. Tripilar Betonmas Salatiga apakah 

telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern yang baik. Adapun rumusan 

persoalan penelitian adalah apakah sistem pengendalian intern terutama mengenai 

prosedur penjualan di PT. Tripilar Betonmas Salatiga telah dilakukan sesuai 

dengan unsur-unsur pengendalian intern. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis sistem pengendalian intern terhadap prosedur penjualan pada PT. 

Tripilar Betonmas Salatiga, dan jika ditemukan kelemahan-kelemahan maka akan 

diajukan saran-saran untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 

pengendalian terhadap prosedur penjualan pada PT. Tripilar Betonmas Salatiga. 

2. KERANGKA TEORITIS 

Struktur Pengendalian Intern 

 Dalam suatu perusahaan struktur pengendalian intern sangat penting. Baik 

buruknya suatu perusahaan akan terlihat dari struktur pengendalian internnya, 

karena jika struktur pengendalian internnya lemah, maka kemungkinan terjadinya 

kesalahan, ketidak akuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. 

 Struktur pengendalian intern yang dikemukakan oleh Standar Profesional 

Akuntan Publik pada SA 319.par 06 (2006) adalah : 

“Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan 

untuk memberikan keyakinan (confidence) yang memadai bahwa tujuan tertentu 

satuan usaha akan dicapai.” 

Struktur pengendalian intern menurut Arens dan Lobbecke (2002: 258) :  
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“Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur yang direncanakan untuk memberikan 

manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi 

satuan usaha dapat dicapai”. 

Definisi lain dari pengendalian intern menurut Mulyadi dan Puradireja 

(1998:171-172) sebagai berikut ini. 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, 

manajemen, dan personnel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: keandalan laporan 

keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan 

efisiensi operasi”. 

Tujuan Struktur Pengendalian Intern 

 Dalam Pengendalian internal memiliki beberapa tujuan, menurut Mulyadi 

(2001: 164) diuraikan tujuan pokok dari pengendalian internal, yaitu: 

a. Menjaga kekayaan organisasi. 

Pengendalian internal digunakan utuk mencegah kerugian atau pemborosan 

pengolahan sumber daya perusahaan. Dengan demikian kekayaan organisasi 

akan selalu terjaga. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

Pengedalian internal digunakan untuk pemeriksaan secara periodik dan 

sistematis terhadap keandalan dan ketelitian akuntansi. 

c. Mendorong efisiensi 

Pengendalian internal digunakan untuk menyediakan informasi tentang kinerja 

perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam perusahaan. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Pengendalian internal digunakan untuk menyediakan seperangkat peraturan 

lengkap dengan sanksinya. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan 

mampu mendorong setiap personal untuk dapat mematuhi peraturan yang 
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sudah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan 

pengendalianinternal di dalam perusahaan. 

Unsur-unsur Pengendalian Intern 

 Dalam setiap transaksi penjualan diperlukan pengendalian yang baik untuk 

mengurangi resiko kerugian serta menghindari kecurangan pada aktiva 

perusahaan, maka dalam sistem penjualan dirancang unsur pengendalian intern. 

Menurut Mulyadi (2001: 221), unsur – unsur pokok sistem pengendalian intern : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. 

2. Sistem pemberi wewenang dan prosedur pencatatan yang dapat memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mempunyai kualitas sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari COSO 

(Committee of Sponsoring Organization of the  Treadway Commission), membagi 

sistem pengendalian internal menjadi 5 komponen yang harus dipenuhi agar 

sistem pengendalian intern berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang tercipta dalam suatu unit 

kerja atau satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. 

Faktor-faktor untuk menerapkan sistem pengendalian intern dalam 

lingkungan kerja antara lain penegakan integritas dan nilai etika, komitmen 

terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat, kebijakan dan praktik tentang sumber daya 

manusia. 
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b. Pemahaman dan penilaian/Pengukuran Resiko (Risk Assessment) 

Penilaian resiko merupakan identifikasi dan analisis terhadap resiko dari 

faktor internal dan faktor eksternal untuk menentukan keputusan yang harus 

diambil apakah resiko harus diterima atau tidak. Resiko internal misalnya 

adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten 

dan suasana kerja yang tidak kondusif. Sedangkan resiko eksternal misalnya 

gangguan keamanan atau bahkan perubahan iklim. 

c. Kegiatan kontrol dan pemisahan tugas (Control Activities) 

Merupakan pengambilan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengelola 

resiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan, yang mencakup pengesahan, 

kewenangan, verifikasi, pengkajian ulang kinerja usaha, pengamanan aktiva 

dan pemisahan tugas. 

d. Informasi dan komunikasi (Informations and Communications) 

Merupakan sistem akuntansi yang terdiri metode-metode dan catatan-catatan 

yang diciptakan untuk mengindentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, 

mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas serta 

kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi dan untuk memelihara pertanggung-

jawaban dari aktiva dan kewajiban yang terkait. Komunikasi melibatkan 

tersedianya pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab tiap 

personel dalam hal pengendalian internal dan pelaporan keuangan. 

e. Kegiatan pemantauan dan perbaikan kontrol yang lemah (Monitoring) 

Sebuah proses penaksiran atau penilaian kualitas kinerja sistem dari waktu ke 

waktu, meliputi pemantauan kegiatan manajemen sehari-hari dan kegiatan 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Penjualan 

 Pengertian penjualan sama dengan pendapatan, menurut IAI (2007) yang 

dimaksud dengan penjualan atau pendapatan adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal perusahaan pada suatu periode bila arus masuk itu 
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mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal.” 

Sedangkan Mulyadi (2002) mendefinisikan : 

“Penjualan adalah rangkaian transaksi penjualan atau jasa baik secara kredit 

maupun tunai. Penjualan merupakan proses berpindah suatu hak atas barang atau 

jasa untuk mendapatkan sumber daya lainnya seperti kas atau jasa untuk 

membayar piutang.” 

 Menurut Mulyadi (2002), yang dimaksud dengan fungsi penjualan adalah 

sebagai berikut : 

“Fungsi penjualan bertanggungjawab untuk menerima surat order dari pembeli, 

mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal 

pengiriman dan mengisi surat order pengiriman.” 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “fungsi penjualan 

bertanggungjawab untuk menciptakan permintaan, mengedit order dari pelanggan, 

membicarakan syarat-syarat penjualan, menentukan tanggal pengiriman dan 

mengisi surat order pengiriman.” 

 Unsur pengendalian intern dalam penjualan Menurut Mulyadi (2001 : 221) 

adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi 

a. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh Bagian Order 

Penjualan, Bagian Kasa, Bagian Pembungkus, dan Bagian Akuntansi. 

b. Tidak ada satupun transaksi penjualan terjadi hanya dilaksanakan secara 

keseluruhan oleh salah satu bagian tersebut di atas. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Penerimaan Order dari pembeli diotorisasi oleh Bagian Order Penjualan 

dengan menggunakan Faktur Penjualan Tunai. 
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b. Penerimaan kas diotorisasi oleh Bagian Kasa dengan cara membubuhkan 

cap “Lunas” pada Faktur Penjualan Tunai dan dilampirkan dengan 

dokumen lengkap. 

c. Penyerahan barang ke pembeli diotorisasi oleh Bagian Pembungkus 

dengan cara membubuhkan cap “Sudah Diserahkan” pada faktur penjualan 

tunai. 

d. Pencatatan ke dalam catatan jurnal dan buku pembantu Persediaan Barang 

diotorisasi oleh Bagian Akuntansi dengan cara membubuhkan paraf pada 

faktur penjualan tunai. 

3. Praktik Yang Sehat 

a. Faktur Penjualan Tunai bernomor urut tercetak dan penggunaannya 

dipertanggung-jawabkan oleh Bagian Order Penjualan. 

b. Jumlah Kas yang diterima dari hasil penjualan tunai disetor seluruhnya ke 

bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. 

c. Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan   

secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern dan dibandingkan dengan 

seluruh jumlah Faktur Penjualan Tunai. Perhitungan kas secara periodik 

dan secara mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang 

diterima oleh kasir. 

d. Secara Periodik dilakukan penghitungan fisik barang dan dibandingkan 

dengan jumlah yang tertera pada Kartu Persediaan Barang. 

4. Karyawan Yang Berpotensi 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama karyawan menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 
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Prosedur Penjualan 

Menurut Mulyadi (2002) berpendapat bahwa : 

“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penjualan 

adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman 

barang, pembuatan faktur (Penagihan) dan pencatatan penjualan yang melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi barulang-ulang. Di 

dalam prosedur penjualan ada beberapa tahap yaitu : 

1. Prosedur Order Penjualan 

Prosedur order penjualan digunakan untuk melayani pembeli yang akan 

membeli barang. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian penjualan dengan 

mengisi faktur penjualan tunai dengan informasi antara lain jenis, kuantitas dan 

harga. 

2. Prosedur Penerimaan Kas 

Prosedur Penerimaan Kas digunakan untuk melayani pembeli yang membayar 

harga sesuai yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Prosedur ini 

dilaksanakan oleh bagian kasir. 

3. Prosedur Penyerahan Barang 

Prosedur Penyerahan Barang digunakan untuk melayani pengambilan barang 

oleh pembeli yang telah melakukan pembayaran ke bagian kasir. Prosedur ini 

dilakukan oleh bagian pembungkusan. 

4. Prosedur Pencatatan Penjualan 

Prosedur Pencatatan Penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan 

ke dalam buku jurnal penjualan. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian 

akuntansi. 
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5. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

Prosedur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam buku 

jurnal penjualan. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian akuntansi. 

6. Prosedur Rekonsiliasi Bank 

Prosedur ini digunakan untuk mengawasi penerimaan kas dan penyetoran kas 

bank. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian pemeriksaan intern. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Bagian yang berkaitan dengan penjualan merupakan satuan pengamatan 

dalam penelitian ini. Sedangkan PT Tripilar Beton Mas Salatiga merupakan 

satuan analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian menggunakan jenis data 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan yang berupa dokumen, 

penjelasan dan keterangan-keterangan. Data berupa sejarah singkat perusahaan, 

kegiatan usaha perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pengendalian 

internal dalam prosedur penjualan. Sedangkan sumber datanya menggunakan data 

primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan 3 orang karyawan di PT Tripilar 

Beton Mas Salatiga yaitu Manager Marketing dan 1 orang Sales & Marketing 

Staff dan 1 orang Internal Audit tentang pengendalian intern terhadap prosedur 

penjualan. 

 Penelitian ini menggunakan 2 metode dalam pengumpulan data, yaitu 

Penelitian Kepustakaan, penulis mencari informasi-informasi yang bersifat teoritis 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dimana data tersebut bersumber 

dari buku-buku, artikel-artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Dan metode pengumpulan data yang kedua adalah penelitian 

lapangan. Penelitian lapangan dibagi menjadi 2 yaitu wawancara (interview), 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada 

pemimpin dan karyawan perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan. 
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 Sedangkan untuk Metode Analisis Data, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 

menganalisis dan menginterprestasikan data dan fakta yang diperoleh untuk 

membuat kesimpulan dan rekomendasi dengan membandingkan data yang ada 

dengan teori yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi : 

1. Meninjau sasaran pengendalian intern yaitu terhadap prosedur penjualan PT 

Tripilar Betonmas Salatiga. 

2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi 

yang bersifat umum dengan cara memahami latar belakang perusahaan dan 

prosedur penjualan perusahaan tersebut. 

3. Melakukan wawancara secara langsung dengan pemimpin dan karyawan 

bagian penjualan PT Tripilar Beton Mas untuk mendukung pelaksanaan 

penelitian. 

4. Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis untuk mengetahui sistem 

pengendalian intern pada prosedur penjualan di PT Tripilar Beton Mas. 

5. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis system pengendalian internal 

dengan menggunakan COSO Framework terhadap prosedur penjualan dalam 

proses tersebut.  

6. Penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan keseluruhan hasil dari proses 

pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan penelitian dideskripsikan dan 

disimpulkan sehingga diperoleh penjelasan tentang hasil pengendalian 

internal terhadap prosedur penjualan di PT Tripilar Betonmas Salatiga. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Perusahaan 

PT. TRIPILAR BETONMAS adalah industri manufaktur Asbes dan 

Silicaboard yang sudah mendapatkan sertifikasi manajemen mutu berbasis ISO 

9001 : 2008 dan secara nasional sudah mendapatkan pengakuan dari institusi 

terkait karena sudah memenuhi standar kualitas SNI (Standar Nasional Indonesia). 
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Kantor pusat perusahaan saat ini berlokasi di Jl. Raya Salatiga – Solo Km. 6, 

SALATIGA. 

Perseroan Terbatas ( PT ) TRIPILAR BETONMAS sesuai dengan Akte 

Pendirian No. 8 berdiri pada tanggal  23 Februari 1995. Ide awal didirikannya PT. 

TRIPILAR BETONMAS merupakan gagasan dari Bapak Adi Budiarto yang pada 

waktu itu melihat peluang pasar untuk produk asbes cukup menjanjikan dan 

diharapkan akan dapat memberikan kontribusi margin yang cukup di masa yang 

akan datang. Pada awalnya PT. TRIPILAR BETONMAS didirikan  diatas lahan 

seluas + 14.950 m2 yang berlokasi di desa Noborejo Kec. Argomulyo. Seiring 

dengan perkembangan  perusahaan, saat ini PT. TRIPILAR BETONMAS 

menjalankan operasional perusahaan diatas lahan seluas + 157.000 m2. 

“Brand” / merk product yang saat ini dimiliki oleh PT. TRIPILAR 

BETONMAS adalah STARFLEX dan PILARMAS untuk produk Asbes 

gelombang dan STARBOARD untuk produk Silicaboard yang sudah terdaftar 

pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia. Guna menunjang dan menjaga standard mutu 

produk, maka PT. TRIPILAR BETONMAS menetapkan slogan “ KUALITAS 

JADI PRIORITAS “ didalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Slogan 

tersebut mempunyai makna bahwa PT. TRIPILAR BETONMAS akan selalu 

mengutamakan kualitas untuk setiap produk-nya guna mencapai tujuan akhir dari 

program pemasaran perusahaan yaitu tercapainya “customer satisfaction” bagi 

seluruh pelanggannya. Pada saat ini daerah pemasaran PT. Tripilar Betonmas 

adalah meliputi pulau Jawa, Madura, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan 

pulau lain di Indonesia bagian Timur. Sedangkan Negara tujuan eksport adalah ke 

Negara – Negara di benua Afrika, Asia, dan Australia. 

Guna mencapai mutu hasil produk sesuai Standard Nasional Indonesia 

(SNI) dan memenuhi system standar mutu ISO 9001 : 2008, maka PT. Tripilar 

Betonmas selalu memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dengan cara 

melakukan kontrol yang ketat terhadap setiap supplier dan bahan baku yang 

masuk. 
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Pemeriksaan pendahuluan 

 Pemeriksaan intern pada kegiatan atau prosedur penjualan bertujuan untuk 

menilai ketaatan pada kebijakan atau prosedur penjualan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan, mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola 

kegiatan atau prosedur penjualan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan 

kelemahan-kelemahan yang ditemui pada prosedur penjualan serta untuk 

mengetahui hasil dan dampak dari pemeriksaan intern dan memberikan saran 

guna meningkatkan efektivitas prosedur penjualan pada PT. Tripilar Betonmas 

Salatiga. 

PT. Tripilar Betonmas Salatiga memiliki beberapa proses yang dilakukan 

dalam prosedur penjualan. Mulai dari PO masuk, kemudian pembuatan DO 

(Delivery Order), setelah pembuatan DO (Delivery Order) kemudian dilakukan 

loading atau pemuatan, dan tahap terakhir adalah barang tersebut siap untuk 

dikirim. 

Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi PT. Tripilar Betonmas disusun berdasarkan kebutuhan, 

kondisi dan sistem pengawasan yang diperlakukan oleh perusahaan tersebut. 

Setiap bagian yang ada di PT. Tripilar Betonmas memiliki struktur organisasinya 

dari bagian sales dan marketing, accounting dan finance, HRD dan GA, 

production manager dan quality control. Struktur organisasi yang ada merupakan 

dasar penyusunan prosedur kegiatan perusahaan tersebut.  

Prosedur Penjualan PT. Tripilar Betonmas 

Prosedur penjualan yang terjadi di perusahaan tersebut adalah mulai dari 

PO masuk kemudian dari pihak perusahaan akan melihat data barang yang 

dipesan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan stok yang ada. Karena untuk PO, 

perusahaan tersebut meminjam dari ekspedisi luar dan perusahaan juga harus 

melihat kondisi dari ekspedisi luar tersebut. Setelah semua fix baru kemudian 
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pihak perusahaan membuatkan DO (Delivery Order), setelah pembuatan DO 

(Delivery Order) itu selesai kemudian DO (Delivery Order) tersebut akan 

diberikan kepada supir. Dari supir tersebut kemudian akan dilakukan pemuatan / 

loading, bagian yang menangani pemuatan / loading tersebut adalah WHFP (Ware 

House Finishing Product). Dibagian WHFP (Ware House Finishing Product) itu 

ada bagian sendiri yang menangani proses loading tersebut. Pembuatan DO tadi 

dibuat sebanyak 3 rangkap, 1 rangkap ditinggal di WHFP (Ware House Finishing 

Product), 1 rangkap diberikan kepada bagian pengantar DO (Delivery Order), dan 

1 rangkap terakhir diberikan ke bagian loading dan yang akan memegang rangkap 

tersebut adalah bagian pengawas barang. Kemudian setelah itu akan ada 

pembuatan check list, kemudian check list tersebut diberikan kepada WHFP 

(Ware House Finishing Product) untuk disesuaikan dengan apa yang tertera di DO 

(Delivery Order) tersebut. Jika sudah sesuai dengan DO (Delivery Order), maka 

dari pihak WHFP (Ware House Finishing Product) akan memverifikasi bahwa 

barang tersebut sudah selesai dimuat dan siap kirim. 

Untuk bagian yang mengurus DO ada 2 departemen yaitu departemen 

marketing dan WHFP itu sendiri. Bagian tersebut juga mengatur jadwal muat 

setiap pengangkutan barang agar dibagian loading nantinya tidak penuh dan bisa 

sesuai dengan antrian muatan. Untuk pengurusan pendaftaran truk dan keluar 

masuknya truk juga menjadi satu dengan bagian di WHFP. 

Pemberian order juga disesuaikan dengan antrian truk yang masuk. Bagian 

loading pun terdapat dibawah WHFP. WHFP juga menangani stock ready agar 

pihak WHFP mengetahui berapa jumlah stock yang ada. Jika ada pelanggan yang 

order tetapi kemudian barang yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah yang 

dipesan, maka perusahaan akan konfirmasi kepada pihak pembeli apakah bersedia 

untuk ditinggal atau menunggu. 1 truk tersebut berisi 30 ton, maksud dari 

ditinggal itu jika barang yang dipesan jumlahnya tidak ada 30 ton dan sisanya 

diganti dengan produk lain sehingga 1 truk tersebut tetap berisi 30 ton. Dan jika 

pembeli menunggu, maka pembeli harus menunggu semua barang pesanan 

tersebut jadi. 
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Setelah pengiriman akan ada pencatatan transaksi yang terjadi sesuai 

dengan tanggal dan periode transaksi tersebut. Marketing dan WHFP membackup 

semua transaksi-transaksi yang terjadi dengan berpedoman pada DO (Delivery 

Order) dan check list. Tetapi data tentang transaksi-transaksi yang terjadi lebih 

valid ada di WHFP. 

Unsur-unsur pengendalian internal dalam penjualan yang menjadi dasar 

pembahasan dan penilaian pengendalian intern di PT.Tripilar Betonmas Salatiga 

adalah sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan Tanggung Jawab Fungsional 

Secara Tegas. 

Unsur pengendalian intern perusahaan, struktur organisasi dalam prosedur 

penjualan pada PT. Tripilar Betonmas Salatiga telah metetapkan pemisahan fungsi 

antara fungsi penjualan, fungsi pemuatan/loading, fungsi pengiriman, dan fungsi 

akuntansi. 

Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima surat order (DO) 

dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang 

belum ada pada surat order tersebut dan mengisi surat order pengiriman yang 

nantinya akan diberikan kepada bagian WHFP yang nantinya akan dilakukan 

pemuatan/loading. Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan 

barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penerimaan 

pesanan, serta menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan 

tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Dan untuk fungsi akuntansi bertanggung 

jawab untuk mencatat dan membuat laporan penjualan. 

 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Semua transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang penuh untuk menyetujui terjadinya transaksi-transaksi 

tersebut. Pada PT. Tripilar Betonmas Salatiga setiap dokumen yang terutama 

digunakan dalam sistem penjualan harus diotorisasikan oleh pejabat yang 

berwewenang. Seperti untuk penerimaan pesanan yang berupa DO (Delivery 



15 
 

Order) harus diotorisasi oleh bagian WHFP, kemudian untuk pembuatan check 

list harud diotorisasi oleh bagian pengawas barang, pencatatan mengenai stock 

ready dilakukan oleh bagian WHFP, dan untuk pencatatan transaksi dan 

pembackupan transaksi dilakukan oleh bagian marketing. 

Pencatatan penerimaan kas  pada PT. Tripilar Betonmas diotorisasi oleh bagian 

kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tersebut. 

 

3. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit 

Organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa PT. Tripilar Betonmas 

melakukan aktivitas penjualan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Setiap bagian sudah melakukan tugasnya masing-masing, sudah ada pemisahan 

tugas sesuai dengan bidangnya. Faktur penjualan yang ada juga sudah bernomor 

urut tercetak sesuai dengan prosedur dan pemakaiannya dapat 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Stempel yang digunakan harus 

disimpan oleh bagian yang bertanggungjawab menandatangani bukti-bukti 

pendukung untuk menghindari penyalahgunaan. 

Rekonsiliasi bank sebaiknya dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern 

yang tidak ikut dalam penyelenggaraan catatan kas dan tidak memegang fungsi 

penyimpanan kas, mengingat bahwa rekonsiliasi bank digunakan sebagai alat 

mengawasi catatan perusahaan. Rekonsiliasi bank paling lama dilakukan sebulan 

sekali. 

 

4. Karyawan yang sesuai dengan mutunya 

Perekrutan karyawan baru di PT. Tripilar Betonmas awalnya melalui 

permintaan dari departemen lalu dilakukan acc, membuat iklan lowongan 

pekerjaan pada bagian yang dibutuhkan, dan diseleksi selanjutnya ditest, jika 

cukup atau keterima lalu dipanggil. Perekrutan karyawan baru juga disesuaikan 

dengan bagian apa yang ada di perusahaan, seperti departemen produksi, sales 

marketing, bagian akuntansi, HRD dan GA sesuai dengan struktur organisasi yang 

ada. 
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Perekrutan karyawan baru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan 

dan kemampuan yang sesuai dengan test yang pernah dilakukan, baik test tertulis 

maupun wawancara. Perekrutan karyawan baru dimulai dengan training selama 3 

bulan. Kemudian setelah melewati masa training, karyawan tersebut akan 

dikontrak selama beberapa waktu yang tidak ditentukan untuk melihat 

kemampuaannya. Setelah dirasa karyawan tersebut sudah memenuhi kriteria 

untuk menjadi karyawan yang dibutuhkan, maka perusahaan akan mengangkat 

karyawan tersbut menjadi karyawan tetap. Perusahaan memang menetapkan 

beberapa tahap penerimaan karyawan baru agar perusahaan mendapatkan 

karyawan baru yang berpotensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti melakukan perbandingan 

antara unsur-unsur pemeriksaan intern dengan menggunakan COSO Framework 

dengan unsur-unsur pengendalian intern penjualan pada PT Tripilar Betonmas, 

yaitu sebagai berikut: 

A. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

 Dalam lingkungan pengendalian, PT. Tripilar Betonmas mempunyai 

komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam system 

penjualan. Untuk mewujudkan pengendalian intern tersebut maka diterapkan 

unsure-unsur : 

a) Integritas dan Nilai Etis 

PT. Tripilar Betonmas Salatiga menerapkan integritas dan nilai etis pada 

seluruh karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang 

ditetapkan olen manajemen berupa tatacara kepegawaian mengenai etika dan 

perilaku. Aturan-aturan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada seluruh 

karyawan dan harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. Semua karyawan dituntut 

hal yang sama, bahwa semua karyawan bertanggungjawab melaporkan tentang 

semua pelanggaran yang diketahui atau yang dicurigai kepada atasan. Apabila 

karyawan melanggar aturan dan kebijakan tersebut, maka karyawan akan 

menerima sanksi berupa teguran lisan dan surat peringatan. 
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Selain aturan-aturan, PT. Tripilar Betonmas juga menetapkan kriteria 

berpakaian untuk para karyawan yaitu : 

- Hari Senin hingga Sabtu memakai seragam yang telah ditentukan. 

- Setiap hari para karyawan wajib memakai sepatu. 

Melalui aturan tersebut, manajemen perusahaan telah berusaha untuk 

mengurangi hal yang mengakibatkan karyawan tidak jujur, melanggar hokum dan 

tidak etis. 

Dalam pelaksanaan aktivitas penjualan, integritas dan nilai etis karyawan 

cukup baik. Hal ini terlihat dari kinerja para karyawan yang baik dalam 

melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan 

sehingga penjualan di perusahaan tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu. 

b) Komitmen terhadap Kompetensi 

Komitmen dan kompetensi PT. Tripilar Betonmas dapat dilihat dari setiap 

karyawan yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman. 

PT. Tripilar Betonmas menetapkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian 

pekerjaan, latar belakang pendidikan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menduduki posisi tertentu. Pihak manajemen menjelaskan bahwa PT. Tripilar 

Betonmas yakin ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tidak menjadi masalah 

sebab dengan training awal dan lamanya masa kerja akan menjadikan karyawan 

semakin terampil meskipun latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. 

c) Dewan Direksi dan Komite Audit 

Mengingat pentingnya keberadaan audit internal dalam perusahaan, maka 

tidak sedikit perusahaan yang menggunakan jasa audit internal. Begitu juga 

dengan PT. Tripilar Betonmas, mereka juga menggunakan jasa audit internal 

untuk membantu mereka dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian 

intern yang ada dan dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada PT. 

Tripilar Betonmas, audit internal telah dipilih langsung oleh manajemen. Audit 

internal PT. Tripilar Betonmas bertanggung jawab langsung kepada pimpinan 
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puncak. Kedudukan internal audit dalam perusahaan tergabung dalam struktur 

organisasi PT. Tripilar Betonmas. 

Audit internal pada PT. Tripilar Betonmas sanggup dan mampu dalam 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan audit yang diperiksa atas 

permasalahan yang diajukan. Selama audit, audit internal juga selalu 

mengkomunikasikan perkembangan pelaksanaan audit dan setiap hal penting 

kepada audit yang diperiksa maupun manajemen puncak  (Direktur) dalam setiap 

hal yang berhubungan dengan pemeriksaan. 

Program audit memuat prosedur pemeriksaan yang berisi langkah-langkah 

aturan pemeriksaan. Tercapainya program pemeriksaan telah 90% efektif, hal ini 

dapat dilihat dalam hal : 

1. Program audit yang telah disusun selalu direview dan disetujui oleh Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi dan Audit Internal. 

2. Dalam program audit yang disusun juga telah mencakup tujuan pemeriksaan, 

antara lain : 

- Pengamanan dan penjagaan aset PT. Tripilar Betonmas sebagai bentuk 

tindakan preventif, sehingga secara umum PT. Tripilar Betonmas tidak 

dirugikan oleh kemungkinan adanya tindakan penyimpangan. 

- Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen PT. 

Tripilar Betonmas Salatiga. 

- Menjaga kebenaran dan ketepatan data-data dan kewajaran dalam laporan-

laporan yang disampaikan oleh setiap bagian. 

3. Pada setiap akhir pemeriksaan juga terdapat evaluasi yang mencakup aktivitas 

seluruh bagian (divisi) perusahaan, termasuk bagian penjualan. 

4. Dalam proses pemeriksaan, jika ditemukan adanya indikasi mengenai 

kelemahan pengendalian manajemen, audit internal akan segera menyusun 

laporan peringatan dini kepada manajemen puncak, dalam hal ini Direktur 

Utama. 

 



19 
 

d) Filosofi dan Gaya Operasi 

Dilihat dari hasil wawancara serta observasi, prosedur penjualan sudah 

dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bila 

dilihat dari gaya operasinya, sudah ada pemisahan fungsi yang jelas sehingga 

setiap bagian memiliki tanggungjawab serta wewenang atas pekerjaannya masing-

masing sesuai dengan job description. Karyawan yang memiliki jabatan lebih 

tinggi berusaha memberi contoh kepada karyawan dibawahnya untuk mematuhi 

peraturan yang ada pada PT. Tripilar Betonmas. 

e) Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. PT Tripilar Betonmas memiliki struktur organisasi 

yang mencerminkan garis wewenang dan tanggungjawab yang ada dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

f) Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia 

Kebijakan dan praktek sumber daya manusia ini berkaitan dengan 

komitmen terhadap kompetensi karyawan. PT Tripilar Betonmas ini memiliki 

kebijakan serta prosedur kepegawaian mulai dari rekrutmen dan pengangkatan 

karyawan, kesejahteraan, hak dan kewajiban perusahaan, job description dan 

tanggungjawab kepangkatan, jabatan, tugas dan tanggungjawab. 

PT. Tripilar Betonmas telah menerapkan kebijakan dan prosedur dalam 

merekrut karyawan sehingga didapat karyawan yang kompeten dan dapat 

dipercaya serta mampu mendukung pengendalian internal yang efektif. 

Proses penggajian karyawan diberikan secara bulanan. Selain gaji, 

perusahaan juga memberikan : 

- Upah lembur, kerja lembur biasanya diperoleh karyawan pada akhir bulan 

saat penyelesaian laporan bulanan. 

- Tunjangan hari raya, diberikan kepada karyawan setahun sekali. 

PT. Tripilar Betonmas juga memberikan fasilitas-fasilitas jaminan sosial 

untuk karyawannya yaitu : 

- Jamsostek, setiap karyawan tetap perusahaan berhak mendapatkan jamsostek. 
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- Pengobatan, diberikan kepada karyawan yang bisa bebas dilakukan di dokter 

mana saja, dengan penggantian dokter dan resep/obat sesuai dengan 

kebijakan perusahaan. 

- Cuti, diberikan setiap tahun kepada karyawan selama 12 kali cuti dan 

karyawan dapat bebas mengambil cuti tersebut sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan para karyawan. 

Pengaturan jam kerja pada PT. Tripilar Betonmas telah ditentukan yaitu : 

- Senin – Jumat : pukul 08.00 – 16.00 

Jam istirahat diberikan selama 1 jam yaitu mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB. 

Sampai saat ini PT. Tripilar Betonmas masih menerapkan 6 hari kerja, tetapi 

PT. Tripilar Betonmas akan merubah jam kerja tersebut menjadi 5 hari kerja 

dengan pengaturan jam kerja mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB, tetapi hal 

tersebut belum terlaksana.  

 

B. Pemahaman dan penilaian/Pengukuran Resiko (Risk Assessment) 

 Setiap perusahaan pasti akan mengalami yang namanya resiko. Begitu juga 

yang terjadi di PT. Tripilar Betonmas Salatiga. Di dalam prosedur penjualan 

banyak terdapat proses yang harus dilakukan, mulai dari penerimaan pesanan 

sampai nantinya barang tersebut dikirim kepada pelanggan. Dari beberapa proses 

tersebut pastilah pernah terjadi kesalahan yang menyebabkan resiko yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Resiko itu sendiri dibagi menjadi 2 macam 

yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Untuk prosedur penjualan di PT. 

Tripilar Betonmas Salatiga, resiko yang sering terjadi adalaha resiko internal. 

Resiko internal adalah resiko yang disebabkan dari dalam perusahaan. Resiko 

yang sering terjadi dalam proses penjualan di perusahaan tersebut disebabkan 

karena adanya human error. Beberapa hal yang mengakibatkan resiko bagi 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

a) Karyawan Baru 

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko perubahan akibat 

adanya karyawan baru, manajemen dalam menerima karyawan baru mengadakan 

masa training kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap karyawan baru atau jika 



21 
 

dipandang perlu, masa training atau percobaan diperpanjang. Biasanya training 

dilakukan untuk karyawan baru dari jabatan tingkat bawah. Untuk karyawan 

tingkat atas, diangkat dari karyawan lama ygn dianggap telah mampu menduduki 

jabatan tingkat atas serta dilihat dari masa kerja karyawan tersebut. 

b) Teknologi dan Sistem Informasi Baru 

PT. Tripilar Betonmas telah memanfaatkan teknologi dalam membuat 

laporan keuangan. Perusahaan pun telah menerapkan perhitungan komputerisasi, 

hal ini dilakukan agar resiko kesalahan relative kecil, meskipun masih ada human 

error. Tetapi dalam penerimaan pesanan dari pelanggan masih menggunakan 

system manual sehingga belum semua kegiatan dilakukan dengan system 

komputerisasi. 

 

C. Kegiatan kontrol dan pemisahan tugas (Control Activities) 

 Kegiatan kontrol atau aktivitas pengendalian pada PT. Tripilar Betonmas 

meliputi : 

a) Pemrosesan Informasi 

Setiap transaksi penjualan dicatat dan diarsipkan baik manual maupun 

komputerisasi. Bukti-bukti transaksi tersebut kemudian dicatat dan diarsipkan 

oleh bagian-bagian yang bertanggungjawab seperti kasir dan bagian akuntansi. 

b) Pengendalian fisik 

Untuk memenuhi pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, setiap bagian 

memiliki lemari arsip untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Selain 

lemari arsip, ada juga dokumen dan file-file penting yang telah tersimpan secara 

komputerisasi. Yang memiliki otorisasi dan akses untuk dokumen dan file 

tersebut hanya manajer dan pengurus saja. Selain itu, secara berkala biasanya 

sebulan sekali dilakukan pemeriksaan dokumen dan file-file tersebut dengan 

bukti-bukti yang ada dan wajib melaporkannya. 

c) Pemisahan Tugas 

Aktivitas pengendalian melalui pemisahan tugas yang dilaksanakan oleh 

PT. Tripilar Betonmas atas proses penjualan adalah : 
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1) Fungsi Penjualan 

Fungsi penjualan disini bertugas untuk membuat DO (Delivery Order) dan 

mengecek data barang yang dipesan yang kemudian disesuaikan dengan stok 

yang ada. 

2) Ware House Finishing Product (WHFP) 

Bagian ini bertugas untuk menangani pemuatan / loading. Pemuatan/loading 

tersebut dibagi menjadi beberapa proses. Setelah DO (Delivery Order) masuk 

ke bagian WHFP, akan ada pembuatan check list. Check list tersebut 

digunakan untuk disesuaikan dengan apa yang tertera di DO (Delivery 

Order). Jika sudah sesuai dengan DO (Delivery Order), maka WHFP akan 

memverifikasi bahwa barang tersebut sudah selesai dimuat dan siap untuk 

dikirim. 

3) Marketing 

Bagian marketing bertugas untuk mengecek transaksi-transaksi yang terjadi 

apakah sudah sesuai dengan tanggal dan periode transaksi tersebut. Kemudian 

transaksi-transaksi tersebut dibackup dengan berpedoman pada DO (Delivery 

Order) dan check list yang ada. 

 

D. Informasi dan Komunikasi 

 Pada PT. Tripilar Betonmas informasi yang disampaikan kepada para 

karyawan bagian penjualan adalah mulai dari list data pelanggan, laporan 

pencatatan transaksi penjualan dan laporan keuangan. 

 Untuk komunikasi yaitu komunikasi antar karyawan bagian penjualan 

maupun komunikasi dari pimpinan kepada bawahan. Penyampaian semua hal-hal 

yang berhubungan dengan kebijakan pimpinan dan prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan kepada seluruh anggota organisasi. Kebijakan maupun prosedur 

tersebut meliputi internal control perusahaan, peraturan-peraturan dan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu peraturan mengenai kriteria 

berpakaian, pengaturan jam kerja, prosedur penjualan yang telah ditetapkan, 
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pemisahan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kebijakan manajemen 

juga juga harus diinformasikan salah yaitu pembuatan dan penggunaan tata 

administrasi (memo, perintah kerja), adanya risiko yang mungkin timbul karena 

adanya bidang baru, perubahan sistem atau teknologi baru. Sedangkan untuk 

komunikasi antar karyawan lebih pada saat proses perosedur penjualan itu terjadi, 

semua harus dikomunikasikan dengan tepat mulai dari order yang masuk dari 

pelanggan sampai dengan nantinya barang tersebut siap untuk dikirim sehingga 

tidak akan terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

 

E. Pemantauan (Monitoring) 

 Pemantauan yang dilakukan oleh PT. Tripilar Betonmas untuk memantau 

sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan ditentukan sebelumnya pada 

saat mulai penerimaan pesanan dari pelanggan. Pemantauan disini dilakukan 

dengan cara melihat langsung peginputan data pesanan ke dalam komputer dan 

menyimpan bukti pesanan tersebut ke dalam tempat penyimpanan bukti pesanan 

agar tidak terjadi kesalahan seperti hilangnya bukti pesanan yang dapat berakibat 

buruk untuk jalannya proses selanjutnya dalam prosedur penjualan. Pemantauan 

lain yang dapat dilakukan adalah pihak manajemen dapat mereview persediaan 

barang yang ada di gudang dengan catatan persediaan yang ada, apakah sudah 

sesuai dengan catatan yang ada atau belum. Penyimpangan lain yang mungkin 

terjadi adalah penyimpangan yang terjadi pada saat pemrosesan pesanan tersebut 

dan pada saat pencatatan transaksi dikarenakan adanya kesalahan pencatatan 

ataupun system komputerisasi yang perlu perbaikan ataupun kurangnya 

komunikasi antar bagian dalam divisi tersebut. 

PT. Tripilar Betonmas secara periodik melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan penjualan, sehingga perusahaan mengetahui kelemahan pengendalian 

internal yang ada dalam perusahaan dan dapat diupayakan pengendalian internal 

yang lebih baik. 
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Table 1 

Unsur-unsur Pengendalian Internal yang Memadai 

Sistem pengendalian yang memadai dalam perusahaan yang berdasar pada lima 

komponen pengendalian internal meliputi 4 unsur : 

No. Unsur Pokok Ya Tidak Keterangan 

1. Struktur Organisasi 

a. Transaksi penjualan harus 

dilaksanakan oleh bagian 

order penjualan, bagian 

kasa, bagian pembungkus 

dan bagian akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tidak ada satupun 

transaksi penjualan terjadi 

hanya dilaksanakan secara 

keseluruhan oleh salah 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

Pelaksanaan transaksi 

penjualan pada PT. 

Tripilar Betonmas Salatiga 

sudah dilaksanakan oleh 

bagian-bagian yang 

berhubungan dengan 

penjualan yaitu bagian 

order penjualan untuk 

menangani pencatatan 

order penjualan, bagian 

kasa untuk menangani 

pembayaran atas order 

penjualan tersebut, bagian 

pembungkus untuk 

menangani pengemasan 

barang, dan bagian 

akuntansi untuk 

menangani pencatatan 

order penjualan kedalam 

junal. 

 

Transaksi penjualan yang 

terjadi di PT. Tripilar 

Betonmas Salatiga telah 

dilaksanakan oleh bagian-
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satu bagian bagian yang terlibat dalam 

proses penjualan tersebut 

yaitu bagian order 

penjualan, bagian kasa, 

bagian pembungkusan dan 

bagian akuntansi. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan 

a. Penerimaan order dari 

pembeli diotorisasi oleh 

bagian order penjualan 

dengan menggunakan 

faktur penjualan 

 

 

 

 

 

 

b. Penerimaan kas diotorisasi 

oleh bagian kasa dengan 

cara membubuhkan cap 

“Lunas” pada faktur 

penjualan dan dilampirkan 

dengan dokumen yang 

lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada prosedur penjualan 

yang berjalan di PT. 

Tripilar Betonmas 

Salatiga, setelah bagian 

order penjualan menerima 

order dari pelanggan, 

maka pihak perusahaan 

akan membuat faktur 

penjualan sesuai dengan 

order yang telah diterima. 

 

Penerimaan kas yang 

diterima oleh perusahaan 

sesuai dengan order dari 

pelanggan yang tertera 

dalam faktur penjualan 

akan dicatat dan 

dibubuhkan cap “Lunas” 

oleh bagian kasa dengan 

dilamporkan dokumen 

lengkap seperti faktur 

penjualan dan juga bukti 

surat order yang telah 
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c. Penyerahan barang ke 

pembeli diotorisasi oleh 

bagian pembungkus 

dengan cara 

membubuhkan cap “Sudah 

Diserahkan” pada faktur 

penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pencatatan ke dalam 

catatan jurnal dan buku 

pembantu persediaan 

barang diotorisasi oleh 

bagian akuntansi dengan 

cara membubuhkan paraf 

pada faktur penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

dicatat oleh bagian order 

penjualan. 

 

Pada prosedur penjualan di 

PT. Tripilar Betonmas 

Salatiga, setelah barang 

order telah selesai dibuat 

dan dikemas, maka pihak 

WHFP akan membuat 

check list untuk 

disesuaikan dengan surat 

order yang yang ada, 

setelah semua sesuai, 

pihak WHFP akan 

memverifikasi bahwa 

barang tersebut sudah 

selesai dimuat dan siap 

dikirim. 

 

Pencatatan transaksi 

penjualan yang telah 

terjadi akan dimasukkan 

kedalam jurnal sesuai 

dengan faktur penjualan 

yang telah diparaf oleh 

pihak yang berwenang. 
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3. Praktik yang sehat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi meliputi : 

a. Faktur penjualan bernomor 

urut tercetak dan 

penggunaannya 

dipertanggungjawabkan 

oleh bagian order 

penjualan. 

 

 

 

 

b. Jumlah kas yang diterima 

dari hasil penjualan disetor 

seluruhnya ke bank pada 

hari yang sama atau hari 

kerja berikutnya. 

 

 

 

 

 

c. Perhitungan saldo kas 

yang ada ditangan fungsi 

kas secara periodik dan 

secara mendadak oleh 

fungsi pemeriksa intern 

dan dibandingkan dengan 

seluruh jumlah faktur 

penjualan. Perhitungan 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktur penjualan yang 

digunakan dalam proses 

order penjualan telah 

bernomor urut tercetak dan 

yang berhak menggunakan 

dan berhubungan dengan 

faktur penjualan tersebut 

hanya bagian order 

penjualan saja. 

 

Untuk metode pembayaran 

yang ditetapkan oleh 

perusahaan adalah sudah 

dengan cara ditransfer ke 

rekening perusahaan. 

Sehingga semua kas yang 

diterima dari hasil 

penjualan langsung masuk 

ke rekening perusahaan. 

 

Perhitungan saldo kas 

yang ada ditangan fungsi 

kas dilakukan secara 

periodik yaitu seminggu 

sekali. Perhitungan 

tersebut dilakukan dengan 

cara membandingkan 

dengan faktur penjualan 
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secara periodik dan 

mendadak akan 

mengurangi resiko 

penggelapan kas yang 

diterima oleh kasir. 

 

d. Secara periodik dilakukan 

perhitungan fisik barang 

dan dibandingkan dengan 

jumlah yang tertera pada 

Kartu Persediaan Barang. 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang ada. 

 

 

 

 

 

Perhitungan fisik barang di 

PT. Tripilar Betonmas 

telah dilakukan secara 

periodik yaitu 1 minggu 

sekali. Perhitungan 

tersebut dilakukan dengan 

cara membandingkan 

jumlah fisik barang yang 

ada dengan catatan 

persediaan barang. 

 

 

 

 

 

 

4. Karyawan yang berpotensi. 

a. Seleksi calon karyawan 

berdasarkan persyaratan 

yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

 

 

√ 

 

 

 

 

  

Seleksi calon karyawan 

PT. Tripilar Betonmas 

dilakukan oleh bagian 

HRD. Untuk calon 

karyawan di bagian 
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b. Pengembangan pendidikan 

karyawan selama 

karyawan menjadi 

karyawan perusahaan, 

sesuai dengan tuntutan 

perkembangan 

pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penjualan atau marketing 

akan ada syarat khusus 

yaitu lulusan S1 

Manajemen, rajin, jujur, 

ulet dan dapat 

berkomunikasi dengan 

baik dan lancar. 

 

PT. Tripilar Betonmas 

berusaha meningkatkan 

profesionalisme karyawan 

dan pengembangan 

pendidikan karyawan 

melalui training dan juga 

mengikutsertakan 

karyawan pada Diklat 

ataupun seminar. 

 

Efektivitas pengendalian internal prosedur penjualan adalah tercapainya 

tujuan pengendalian internal yaitu : keandalan laporan keuangan, efektivitas dan 

efisiensi aktivitas penjualan, kepatuhan atas peraturan dan prosedur yang berlaku. 

Tercapainya tujuan pengendalian internal maka dapat dikatakan bahwa tujuan 

perusahaan tersebut tercapai, dimana tujuan pengendalian internal PT. Tripilar 

Betonmas atas prosedur penjualan adalah : 

1. Terwujudnya sistem penjualan yang baik berupa prosedur penjualan yang 

sesuai dengan peraturan yang ada untuk meminimalkan kesalahan dan resiko 

yang terjadi. Pengendalian internal yang terjadi guna pencapaian tujuan pada 

PT. Tripilar Betonmas atas prosedur penjualan adalah : 
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- Telah dilaksanakan sistem wewenang dan prosedur pencatatan penjualan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

- Tidak dilaksanakannya pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan 

karena pemeriksaan dilakukan secara rutin dan terjadwal. 

- Setiap transaksi penjualan yang terjadi dilaksanakan dari awal sampai 

akhir tidak oleh satu orang atau satu unit organisasi saja. 

- Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

2. Terwujudnya sistem koordinasi yang baik diantara semua karyawan PT. 

Tripilar Betonmas, dengan pelaksanaan wewnang serta tanggung jawab 

karyawan sesuai dengan masing-masing bagian. Pelaksanaan pengendalian 

internal guna pencapaian tujuan pada PT. Tripilar Betonmas adalah sebagai 

berikut : 

- Dilaksanakannya sistem wewenang sesuai dengan struktur organisasi yang 

ada pada perusahaan. 

- Dilaksanakannya seleksi calon karyawan sesuai dengan peraturan 

rekrutmen karyawan. 

- Dilaksanakannya pengembangan pendidikan karyawan. 

 Dengan adanya unsur-unsur diatas, maka karyawan mampu mengerti dan 

paham atas pekerjaan serta tanggung jawab dan wewenang masing-masing 

sehingga tercapainya koordinasi yang baik antar karyawan. 

 Dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern yang ada dan 

untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, 

PT. Tripilar Betonmas juga menggunakan jasa audit internal. Tercapainya 

program pemeriksaan telah efektif, hal tersebut dapat dilihat dalam hal : 

1. Program audit yang telah disusun selalu direview dan disetujui oleh Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi dan Audit Internal. 

2. Dalam program audit yang disusun juga telah mencakup tujuan pemeriksaan, 

antara lain : 

- Pengamanan dan penjagaan aset PT. Tripilar Betonmas sebagai bentuk 

tindakan preventif, 
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- Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen 

perusahaan, 

- Menjaga kebenaran dan ketepatan data-data dan kewajaran dalam laporan-

laporan yang disampaikan oleh setiap bagian. 

3. Pada setiap akhir pemeriksaan juga terdapat evaluasi yang mencakup aktivitas 

seluruh bagian (divisi) perusahaan, termasuk bagian penjualan. 

4. Dalam proses pemeriksaan, jika ditemukan adanya indikasi mengenai 

kelemahan pengendalian manajemen, audit internal akan segera menyusun 

laporan peringatan dini kepada manajemen puncak, dalam hal ini Direktur 

Utama. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan 

pengumpulan data dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengendalian 

internal terhadap prosedur penjualan pada PT. Tripilar Betonmas telah efektif hal 

ini ditunjukan oleh tercapainya tujuan perusahaan atas prosedur penjualan. 

Pemisahan fungsi dan sistem otorisasi yang diterapkan mengurangi kemungkinan 

terjadinya kesalahan ataupun kecurangan. Meskipun telah efektif, masih terdapat 

kekurangan pada unsur memadai yang mungkin diperlukan dalam pencapaian 

tujuan pengendalian internal prosedur penjualan, yaitu belum dilakukannya 

pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan agar dapat diketahui 

keefektifan sistem pengendalian yang telah ditetapkan dan juga pencatatan 

pesanan pelanggan yang masih dilakukan secara manual. 

PT. Tripilar Betonmas juga menggunakan jasa audit internal untuk 

membantu mereka dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern 

pada prosedur penjualan yang dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan. 

Pencapaian proses internal audit PT. Tripilar Betonmas telah, hal tersebut dapat 

dilihat dalam program audit yang telah disusun selalu direview dan disetujui oleh 

Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Audit Internal. Program audit yang disusun 
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juga telah mencakup tujuan pemeriksaan. Pada akhir pemeriksaan, internal audit 

akan mengajukan saran-saran perbaikan yang bersifat membangun. Dalam proses 

tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut, internal audit terus meninjau dan 

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan aktivitas yang 

dilaksanakan manajemen. 

 

SARAN 

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini 

adalah pencatatan pesanan pelanggan dapat dilakukan secara terkomputerisasi 

agar dapat mengurangi terjadinya risiko yaitu hilangnya bukti pesanan pelanggan 

yang telah dicatat yang nantinya hal tersebut dapat menghambat proses penjualan 

yang selanjutnya. Untuk meningkatkan pengendalian internal atas penjualan, 

diharapkan manajer penjualan lebih memperhatikan komunikasi kepada para 

pegawainya secara menyeluruh agar terdapat pemahaman yang sama atas kegiatan 

penjualan. Sebaiknya manajer penjualan juga melakukan pengevaluasian kerja 

para karyawannya jangan hanya setiap 1 bulan sekali, tetapi akan lebih baik jika 

setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali diadakan pengevaluasian kerja para 

karyawan bagian penjualan.  

 Dan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit agar lebih 

efektif yaitu internal audit harus menguasai semua pokok permasalahan supaya 

ketika melaksanakan kegiatan audit dalam memeriksa suatu permasalahan yang 

khusus seperti melakukan audit dadakan, internal audit dapat segera mengatasi 

permasalahan tersebut sehingga audit yang diperiksa tidak perlu menunggu 

jawaban dari internal audit untuk sementara waktu. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Data dari penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Namun 

melalui wawancara, belum dapat diperoleh hasil yang maksimal. Peneliti tidak 

dapat mengamati secara langsung jalannya prosedur penjualan dan proses 

pemeriksaan audit internal terhadap prosedur penjualan. Hal ini disebabkan 

adanya batasan dari pihak manajemen PT. Tripilar Betonmas Salatiga mengenai 
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kerahasiaan perusahaan dalam pengendalian internal. Sehingga jalannya proses 

pemeriksaan dan bagaimana prosedur penjualan itu dijalankan hanya dapat 

diketahui melalui wawancara saja. 
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Lampiran 1 

Struktur Organisasi PT. Tripilar Betonmas Salatiga 
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Lampiran 2 

Hari dan Tanggal Wawancara  : 29 Oktober 2013 

Waktu     : 08.00 – 09.00 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana struktur organisasi perusahaan ini? 

2 Prosedur penjualan seperti apa yang diterapkan di perusahaan ini? 

3 Permasalahan apa yang pernah terjadi selama prosedur penjualan di 

perusahaan berjalan sampai saat ini? 

4 Apa dampak yang terjadi terhadap perusahaan atas permasalahan yang 

terjadi? 

4 Apa saja tugas yang dilakukan di setiap bagian prosedur penjualan? 

5 Siapa saja yang terlibat dalam setiap bagian dalam prosedur penjualan 

tersebut? 

6 Dokumen-dokumen apa yang terkait dengan dalam transaksi penjualan? 

7 Bagaimana prosedur pemesanan barang dilakukan? 

8 Dokumen apa saja yang terkait dalam pemesanan barang tersebut? 

9 Bagaimana pencatatan pemesanan barang tersebut dilakukan? 

10 Apakah pencatatan tersebut masih manual atau sudah secara 

komputerisasi? 

11 Bagaimana jika barang yang dipesan oleh pelanggan jumlahnya tidak 

sesuai dengan permintaan? 

 

Hari dan Tanggal Wawancara  : 6, 14, 22 November 2013  

Waktu     : 09.00 – 10.00 

No Pertanyaan 

1 Setelah pencatatan pesanan, langkah apa yang selanjutnya dilakukan? 

2 Bagaimana prosedur pemuatan dilakukan? 

3 Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses pemuatan tersebut? 

4 Siapa saja yang terlibat dalam proses pemuatan tersebut? 

5 Seperti apa pembagian tugas dalam proses pemuatan tersebut terjadi? 

6 Berapa banyak barang yang dapat dimuat dalam sekali pemuatan 

barang? 

7 Apakah dalam setiap pemuatan, barang yang dimuat harus sama 

jenisnya? 

8 Setelah pemuatan tersebut dilakukan, proses apa yang selanjutnya 

dilakukan? 

9 Bagaimana prosedur pengiriman barang dilakukan? 

10 Siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman tersebut? 

11 Dokumen apa saja yang terkait dalam proses pengiriman barang 

tersebut? 
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Lampiran 3 

Hari dan Tanggal Wawancara  : 5, 11 Desember 2013 

Waktu     : 11.00 – 12.00 

No Pertanyaan 

1 Setelah pengiriman barang telah dilakukan, proses apa yang selanjutnya 

dilakukan? 

2 Bagaimana proses pembayaran dilakukan? 

3 Apakah proses pembayaran tersebut dilakukan setelah pemesanan 

barang atau setelah proses pengiriman barang? 

4 Bagaimana cara pembayaran tersebut dilakukan? 

5 Apakah pembayaran dilakukan dengan cara transfer atau pembayaran 

secara tunai? 

6 Bagaimana pencatatan transaksi penjualan yang telah terjadi tersebut 

dilakukan? 

7 Apakah pencatatan transaksi penjualan telah sesuai dengan tanggal dan 

periode yang ada? 

8 Apakah pencatatan transaksi penjualan tersebut sudah sesuai dengan 

bukti-bukti yang ada? 

9 Apakah pencatatan transaksi tersebut masih dilakukan secara manual 

atau sudah terkomputerisasi? 

10 Apakah sistem pengarsipan dari semua dokumen dan bukti-bukti yang 

menyangkut penjualan telah dilakukan dengan benar? 

11 Apakah secara rutin dilakukan pencocokan pencatatan transaksi dengan 

bukti-bukti transaksi penjualan yang ada? 

12 Siapa yang bertanggung jawab atas dokumen dan bukti-bukti transaksi 

penjualan yang telah disimpan? 

 

Hari dan Tanggal Wawancara  : 9, 17 Januari 2014 

Waktu     : 10.00 – 11.00 

No Pertanyaan 

1 Apakah perusahaan memberikan fasilitas jaminan sosial dan kendaraan 

bagi karyawan? 

2 Selain gaji bulanan, apakah ada tunjangan-tunjangan bagi karyawan? 

3 Bagaimana kriteria penetapan berpakaian untuk para karyawan? 

4 Bagaiman pengaturan jam kerja di perusahaan ini? 

5 Apakah di perusahaan ini pernah terjadi perubahan struktur organisasi? 

6 Bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja para 

karyawan? 
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7 Apakah perusahaan melakukan evaluasi/review kinerja pada pada setiap 

bagian terutama bagian penjualan? 

8 Apakah perusahaan melakukan evaluasi/review tersebut secara rutin 

sesuai dengan jadwal yang telah ada atau secara mendadak? 

9 Apakah perusahaan memberikan cuti kepada para karyawan? 

 

Hari dan Tanggal Wawancara  : 28 Januari 2014 

Waktu     : 09.00 – 10.00 

No Pertanyaan 

1 Apakah perusahaan telah memiliki peraturan dan prosedur penjualan 

yang dijalankan? 

2 Jika perusahaan telah memiliki hal tersebut, apakah telah 

dikomunikasikan kepada para karyawan bagian penjualan? 

3 Apakah komunikasi tersebut dalam bentuk tertulis atau secara lisan? 

4 Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan 

kepada karyawan arti pentingnya pengendalian intern? 

5 Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai 

untuk otorisasi dan persetujuan setiap transaksi? 

6 Apakah perusahaan memiliki prosedur dan standar baku untuk jenjang 

karir karyawan? 

7 Apakah prosedur dan standar baku tersebut diterapkan pada seluruh 

divisi?  

8 Apakah tujuan perusahaan telah dikomunikasikan secara tertulis? 

9 Apakah bagian manajemen mempertimbangkan untuk melakukan 

perubahan apabila teridentifikasi adanya resiko yang signifikan? 

10 Apakah Dewan Komisaris mengambil tindakan apabila teridentifikasi 

adanya resiko yang signifikan? 

11 Apakah perusahaan menyiapakan laporan keuangan dengan akurat dan 

tepat waktu? 

12 Apakah dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya, komisaris dan 

direksi didukung oleh informasi yang memadai dan tepat waktu? 

13 Apakah pihak manajemen segera menanggapi temuan dan rekomendasi 

dari fungsi internal audit? 
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Hari dan Tanggal Wawancara  : 28 Januari 2014 

Waktu     : 13.00-14.00 

No Pertanyaan 

1 Apakah di perusahaan ini sudah ada internal audit? 

2 Adakah pengaruh atau dampak yang dialami perusahaan dengan adanya 

program audit internal? 

3 Apakah pelaksanaan audit selalu sesuai dengan program audit yang 

telah disusun? 

4 Apakah dalam pelaksanaan audit yang dilakukan, internal audit telah 

cukup mendapatkan informasi yang berguna sebagai dasar dalam 

memberikan rekomendasi bagi pihak manajemen? 

5 Apakah pihak internal audit akan melaporkan langsung kepada pihak 

manajemen jika ditemukan adanya indikasi mengenai kelemahan 

pengendalian manajemen? Terutama yang berhubungan dengan 

penjualan? 

6 Apakah manajemen melaksanakan perbaikan sesuai dengan 

rekomendasi yang diberikan oleh pihak internal audit? 

7 Apakah internal audit memberikan saran-saran perbaikan yang bersifat 

membangun? 

8 Apakah internal audit melakukan pemantauan atas pelaksanaan 

perbaikan yang dilakukan oleh pihak manajemen? 

9 Apakah pelaksanaan audit yang telah dilakukan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan? 

10 Berapa orang internal audit yang ditunjuk untuk melakukan audit 

kegiatan penjualan PT. Tripilar Betonmas Salatiga? 

11 Apakah internal audit sebelum melakukan pemeriksaan, telah 

melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh pemahaman 

mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan penjualan PT. Tripilar 

Betonmas Salatiga? 
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Lampiran 4 

Lembar Biaya Angkutan 
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Lampiran 5 

Lembar Surat Pengantar 
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Lampiran 6 

Lembar Delivery Order 
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Lampiran 7 

Lembar Faktur Penjualan 

 

 




